MÚZY SE NA ZÁMKU STŘÍDAJÍ I V SRPNU

Také v srpnu pokračuje zámek Děčín s řadou akcí, kdy si na své přijdou jak milovníci divadla, tak i
filmu a hudby. Po loňském úspěchu divadelního představení pro rodiny s dětmi i letos uvedeme
inscenaci, která pobaví diváky více generací. Těšit se můžete třeba na mimořádnou akci, při které se
na zámek sjedou milovníci starých automobilů.

Srpnový program zahájíme posledním koncertem malého letního festivalu Dixieland v Růžové
zahradě. Domácí OLD BOYS DĚČÍN přizvali ke svému koncertu hosty, kteří jsou zatím překvapením.
Protože organizátoři sami označovali tento ročník za nultý, můžeme si přát, aby festival pokračoval i
v příštím roce.
Druhá srpnová pozvánka je opět na koncert, ovšem úplně jiného ražení. Varhany děkanského kostela
Povýšení sv. Kříže rozezní Adam Viktora, kterého zpěvem doprovodí sopranistka Gabriela Eibenová.
Koncert je součástí 12. ročníku Českého varhanního festivalu. Hosté si budou moci poslechnout díla
duchovní i romantická od skladatelů jako jsou např. J. S. Bach, F. Schubert, J. Brahms či G. Fauré.
Velmi rádi také pokračujeme v cyklu divadelních představení pod širým nebem. Divadlo Na Větvi se
po několika pohádkách pro děti poprvé představí i dospělým návštěvníkům 22.8. Inscenace Projekt =
DAIDALOS nás zavede do světa starých řeckých bájí a pověstí. Čeká nás starověký palác v Knóssu,
Íkaros, Minotaurus, Ariadna, Théseus, zkrátka nesmrtelné dávné příběhy. A také spojení divadla,
tance a fireshow! Prostor pod glorietem v Růžové zahradě není pro divadelní inscenace využívám
příliš často, o to silnější zážitek z představení to možná bude.
Rodiny s dětmi se mohou těšit na představení Činoherního studia Ústí nad Labem, které přijede 31.8.
se skvělou inscenací DĚTI Z BULLERBYNU. Bude-li přát počasí, uvidíte Lisu, Lasse, Bosse, Olle, Annu,
Brittu a další hrdiny této oblíbené dětské knížky v jižních zahradách. V případě deštivého počasí
zavzpomínáme na bezstarostné a šťastné dětství v Knihovním sále. Protože představení uvádíme
poslední den prázdnin, máme pro děti, které se chystají do první třídy, připravenu speciální slevu na
vstupné.
Po delší době vás také zveme na SRAZ VETERÁNŮ, kde se můžete potěšit pohledem na opečovávané
dědečky automobily. Dlouhá jízda, hlavní nádvoří a konírna se 18. 8. stanou místy, kde na účastníky
čeká jízda pravidelnosti „Dlouhá jízda“, komentovaná prohlídka historických vozů, okružní jízda,
stylová módní přehlídka, výstava „Zámek s vůní benzínu“, hudba a další program, kde v hlavní roli
uvidíte auta zvučných značek… A vy můžete být u toho.
Na hlavním nádvoří se ve večerních hodinách můžete potkat s filmovou projekcí. Letní kino na zámku
pokračuje do 12. srpna.
Samozřejmě i nadále nabízíme pravidelné a speciální prohlídky zámku, které jsou tím nejdůležitějším,
co pro vás připravujeme. Jeden z prohlídkových okruhů je navíc rozšířen o návštěvu knihovny, kterou
byl zámek v minulosti proslulý.
Jak vidíte, naše srpnová nabídka je opravdu pestrá. Věříme, že si vyberete a že i díky zámku Děčín
budete mít léto o kousek hezčí a zábavnější.
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